
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada

2009 r. ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ustawa ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów,

z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr

osobistych.";

2) w art. 2 w ust. 2 po wyrazach "w podgrupach" dodaje się wyrazy ", liczących

co najmniej 2 osoby".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o dochodzeniu

roszczeń w postępowaniu grupowym i uchwalił do niej 2 poprawki.

Uchwalając poprawkę nr 1, Senat uznał, iż wprowadzając do polskiego porządku

prawnego instytucję postępowania grupowego, której podstawowym celem jest zapewnienie

skutecznego dochodzenia roszczeń o masowym charakterze, należy (mając na uwadze

przyjęte rozwiązania oraz doświadczenia państw, których systemy prawne przewidują różne

formy dochodzenia roszczeń zbiorowych) skoncentrować się na określonych przedmiotach

ochrony, którym ma ona służyć. Zdaniem Izby, przyjęcie takiego rozwiązania może ponadto

przyczynić się do wyeliminowania ewentualnego nadużywania w praktyce instytucji "pozwu

zbiorowego".

Poprawka ta dodaje, w art. 1 ustawy, regulację ograniczającą jej zakres

przedmiotowy do spraw o roszczenia:

- o ochronę konsumentów,

- z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- z tytułu czynów niedozwolonych,

a także wprowadza wyjątek odnośnie do tego zakresu, wyłączający możliwość dochodzenia

w postępowaniu grupowym roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Przyjmując poprawkę nr 2, Senat uznał za konieczne wyeliminowanie wątpliwości

co do ilości osób, dla których możliwe jest ujednolicenie wysokości roszczeń w podgrupie.

Wprowadzana poprawka jednoznacznie przesądza, iż podgrupa liczy co najmniej dwie osoby.


